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Abstract  

 

Title: Why don’t you play with the other children? An essay about the introvert children in 

leisure time center. 

Author: Jill Nyberg  

Mentor: Adrian Ratkic  

Term: Spring 2016 

This essay begins with an anecdote about a child in school who in my opinion displayed 

introverted behavior. This child seemed to prefer playing on its own rather than with friends. 

These children often become less visible due to their extrovert peers who have a greater 

tendency to actively seek attention from adults. The purpose of this essay is to get a wider 

understanding about these introvert children. What are their needs and how can we best 

support them in school?   

In this essay I have tried to see my own actions in relation to the school’s rules and 

regulations concerning introvert children. I have also studied literature, how playing can 

support extrovert children, what a teacher can do to help and support and what the norm in 

today’s society is. To reflect and learn I have read books on this topic and my aim is to gain a 

better understanding and deeper knowledge.   

Keywords: introvert, children’s play, social ideals, leisure time center, practice knowledge 
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Sammanfattning  

 

Titel: Varför leker du inte med de andra barnen?  En essä om de inåtvända barnen på 

fritidshemmet.  

Författare: Jill Nyberg  

Handledare: Adrian Ratkic 

Termin: Våren 2016 

 

Den här essän börjar med en berättelse som handlar om ett av de barn i skolan och 

fritidshemmet som av mig som pedagog upplevs som tyst och inåtvänt. Ett barn som verkar 

föredra ensamlek framför lek med klasskamrater. Ofta hamnar dessa barn i skymundan i 

förmån till de mer extroverta och utåtagerande barnen som aktivt söker kontakt med oss 

vuxna. Syftet med denna essä är att få en större förståelse för varför de tysta barnen är tysta 

och inåtvända. Vilka behov har de och vilket förhållningssätt bör jag som pedagog ha 

gentemot dem? Jag har granskat mitt agerande i berättelsen utifrån skolans och 

fritidshemmets styrdokument samt litteratur som tar upp blyghet, lekens betydelse, 

pedagogens betydelse för de tysta barnen, dagens samhällsideal och ämnet praktisk kunskap. 

Jag har även använt skönlitteratur för att reflektera över mitt agerande för att på så sätt få en 

djupare förståelse för vad jag kunde gjort annorlunda.  

Nyckelord: inåtvänd, lek, samhällsideal, fritidshem, praktisk kunskap 
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Förord 

 

Till min älskade dotter som under hela min studietid allt för ofta fått höra att mamma måste 

plugga och dessutom stått ut med alla tidiga torsdagslämningar. Till min mamma och pappa 

ställt upp som hämtare på förskola och skola på mina sena studietorsdagar. Till min 

fantastiska sambo som stått ut med papper och böcker i hela huset under hela min studietid 

och som trots det, i mina svåraste stunder då jag tvivlat, uppmuntrat mig till att inte ge upp. 

Nu är jag äntligen klar. Till er från hela mitt hjärta. Ni är mitt allt. Tack. 

 

Vill också rikta ett tack till alla pedagoger och barn jag mött under mina år på olika skolor och 

fritidshem. Ni tillsammans med alla kurskamrater på Södertörns Högskola har varit min 

största inspirationskälla i skrivandet. Jag hoppas att jag ibland även kan inspirera er.  

 

Även min handledare, Adrian Raktic, som hjälpt mig att bolla idéer och kommit med goda råd 

under skrivandet av denna uppsats skall självklart omnämnas och tackas. Tack. 

 

Jill Nyberg  

Värmdö, 2016 
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Varför leker du inte med de andra barnen?  

 

Jag är upptagen med att veva hopprep med några barn i klass 2 när jag i ögonvrån ser Nora 

sitta ensam i ett hörn av skolgården. Hon sitter och bygger något med stenar och hon ser så 

ensam och malplacerad ut mitt bland alla glada lekande barn. Jag drar mig till minnes en 

lämning en av de första skoldagarna på terminen. En lämning när mamman febrilt försökte få 

henne att släppa henne, vilket Nora inte alls verkade vilja. Hon klamrade sig fast vid mamma 

och hon protesterade med hela sin kropp. Det som förvånade mig var att hon varken 

protesterade med ord eller tårar som hos de andra barnen jag mött under mina år i skolan. Jag 

gick dit och tog Nora i handen så att mamma kunde gå till arbetet och tillsammans gick vi 

omkring på fritids och småpratade, egentligen när jag väl tänker på saken var det bara jag som 

pratade och försökte få henne att nappa på mina förslag att leka med sina nya klasskamrater 

men jag fick ingen respons alls. Jag tänkte att det var för att hon inte kände mig eller sina 

kamrater särskilt bra och att det skulle ge sig med tiden. Men nu har halva terminen gått och 

Nora verkar fortfarande lika ensam som den där första dagen. Jag bestämmer mig för att 

lämna barnen som hoppar hopprep ensamma en liten stund för att gå till Nora. På väg över 

skolgården möter jag Anders som är knuten1 till Noras klass under skoltiden.  

- Har du märkt att Nora ofta sitter ensam, frågar jag honom?  

- Ja, hon vill det, svarar han. I alla fall när Tea inte är här lägger han till som om han vill 

försvara hennes ensamhet. Hon stör ju ingen där hon sitter i alla fall.  

Jag tänker att inget barn vill sitta alldeles ensam och leka. Varför har det inte blivit bättre 

såhär en tid in på terminen? Hon borde inte vara ensam så mycket. På fritids ska man leka och 

ha roligt tillsammans med sina kompisar tänker jag för mig själv.  

Väl framme vid Nora bestämmer jag mig för att försöka få henne med till sina klasskompisars 

lek i sandlådan. Jag sätter mig på knä bredvid henne.  

- Hej säger jag mjukt. Sitter du här alldeles ensam? Vill du följa med mig och titta vad 

dina klasskamrater gör?  

Nora tittar inte ens upp från sina stenar och jag får ingen som helst respons på att hon hört att 

jag ställt henne en fråga.  

- Vad bygger du fortsätter jag? Nora tittar nu upp på mig med stora ögon men jag får 

fortfarande inget svar.  

                                                 
1 Knuten= Fritidspersonal som arbetar med klassläraren i klassen under skoltid 
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- Får jag hjälpa till frågar jag och tar upp en sten från marken?  Nora tittar återigen upp 

på mig med stora ögon men inte ett ljud kommer ur hennes mun. Jag lägger stenen i 

kanten av hennes bygge och hon protesterar i alla fall inte.  

- Jag tror att du bygger ett stall säger jag prövande, lite förundrad över att jag inte lyckas 

få henne och prata. Barn som har svårt med kamrater brukar i alla fall prata med vuxna 

är min erfarenhet.   

- Stämmer det, lägger jag till?  

Jag får fortfarande inget svar och jag bestämmer mig för att byta strategi. Jag känner ju 

hennes storasyster ganska bra och jag tänker att det kanske kan vara en ingång till samtal.  

- Kommer du ihåg när du var liten och åt glass här på skolan? frågar jag henne. 

Bakgrunden till detta är att jag har haft hennes storasyster här på fritids för ungefär 4 år sedan. 

Jag drar mig till minnes att på skolavslutningen i 3:an så var Nora med och åt glass med 

klassen. Nora skakar på huvudet, och fortsätter koncentrerat att bygga med sina stenar.  

- Jag förstår att du inte kommer ihåg det säger jag lite för att släta över det jag sagt. Du 

var nog inte mer än 2-3 år då nu när jag tänker efter, då brukar man ju inte komma 

ihåg saker, vad tokigt att jag tänkte att du skulle komma ihåg det.  

-  Jag kommer ju inte ihåg saker från när jag var så liten fortsätter jag babbla på för att 

på något sätt visa att det är okej att inte minnas.  

 Jag bestämmer mig ändå för att försöka fortsätta på familjespåret och drar mig till minnes att 

familjen har marsvin, det kanske hon vill prata om tänker jag.  

- Hur mår marsvinen, för visst har ni marsvin säger jag?  

Nora nickar igen.  

- Jag är så glömsk, kan du inte berätta för mig vad de heter, ber jag med hopp om att 

Nora skall svara mig.   

En knappt märkbar huvudskakning talar om för mig att hon inte tänker nappa på det försöket 

att få henne att prata heller. Jag känner att jag blir frustrerad. Varför vill hon inte prata med 

mig, alla barn vill väl prata eller leka med någon under dagarna? Det är ju inte så kul att vara 

ensam? Det fladdrar förbi en minnesbild från min egen skolgång och hur jag stod ensam vid 

klätterställningen och önskade att någon skulle komma fram och prata med mig.  

- Vem vill du leka med? Vill du leka med mig då frågar jag? Du ser ju så ensam ut här 

där du sitter. Jag hasplar ur mig en rad frågor bara för att ha något att säga, något 

borde hon ju vilja prata om eller svara på, i alla fall om hon vill leka eller inte.  
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- Vill du inte prata med mig, frågar jag tillslut? Ska jag gå härifrån?  

Nora tittar återigen på mig med stora ögon men jag kan inte avläsa om hon vill att jag ska 

sluta prata eller om jag skall sitta kvar här med henne. Vi sitter kvar en stund under tystnad. 

Jag upplever tystnaden som enormt besvärande och jobbig och till slut bestämmer jag mig för 

att gå därifrån. Jag känner mig misslyckad som inte nått fram till Nora trots att jag så ihärdigt 

försökt. Innan jag går ställer jag samma fråga som jag gjorde när jag först satte mig ner med 

henne.  

- Är du säker på att du inte vill följa med och kika på vad dina klasskompisar gör i 

sandlådan?  

Nora varken svarar eller tittar upp från sin ensamlek när jag går därifrån. Jag tänker medan jag 

går tillbaka till de andra barnen igen vilket misslyckat möte det blev. Jag trodde att bara jag 

satte mig ner med henne och gav henne en stund av min tid skulle hon börja prata med mig. 

Jag trodde att Anders hade fel, att alla barn vill leka med någon, men det slår mig att han 

kanske har rätt, hon kanske vill vara ensam, men hur ska vi egentligen veta det när hon inte 

pratar med oss vuxna, eller knappt med sina kompisar heller för den delen. Jag känner mig i 

denna stund ganska otillräcklig som pedagog.  

 

Dilemma/Inledning 

 

I skolan och på fritidshemmet finns det varje år någon eller några barn i barngruppen som 

liknar Nora. De flesta av dem brukar vilja leka och prata med oss vuxna men inte alla. Jag var 

ett blygt och ganska osynligt barn själv när jag började skolan, jag hade ett fåtal nära 

kompisar och när de inte var där tydde jag mig till de vuxna istället. Det gör de flesta barnen 

på fritidshemmet, men så finns barnen som Nora, de som inte verkar vilja etablera någon 

kontakt med någon, eller kanske bara en enda kompis. Tyvärr är det inte riktigt accepterat att 

vara blyg, tyst och försiktig i dagens skola. Det är stora barngrupper och få pedagoger. Det 

ingår också i vårt uppdrag att arbeta med socialisering. De utåtagerande barnen talar vi ofta 

om att vi behöver hjälpa hitta sin plats i gruppen, att de behöver positiv uppmärksamhet, att 

de behöver bli sedda. Men samtidigt tänker jag att en hel del barn går genom vår verksamhet 

och är mer eller mindre osynliga. Det är de barnen som inte stör eller sticker ut på ett 

utåtagerande sätt som får minst uppmärksamhet men är det egentligen de som behöver 

uppmärksamheten från oss pedagoger mest? Hur kan jag som pedagog få syn på dessa barn 
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som bara alltid gör som vi vuxna säger, som allt som oftast följer med strömmen men som 

nästintill aldrig talar?  

Vi talar mycket om att alla barn skall inkluderas eller integreras i verksamheten, det säger 

också våra styrdokument till oss. Men min erfarenhet är att vi ofta glömmer de barn som 

behöver lång tid på sig att bygga upp ett förtroende för oss vuxna. Vi lämnar dem ofta till sitt 

öde för att de aldrig stör eller ställer till bekymmer. De är helt enkelt bekväma att ha i 

verksamheten. Vi har varken tiden och i många fall inte heller kunskapen att jobba med dessa 

barn. De glöms också ofta bort vid reflektionstid oss pedagoger emellan av dessa skäl. De mer 

extroverta och utåtagerande barnen tar även där upp all vår tid. I berättelsen ovan med Nora 

kände jag mig otillräcklig, jag hade inte tillräcklig kunskap för att nå henne, jag kände mig 

obekväm i situationen, lite som Muminpappan uttrycker det i Tove Janssons berättelse ”Det 

osynliga barnet”. Han säger att han på något sätt blir nedslagen av att prata med barn som 

inte syns, och som inte svarar på tilltal (Tove Jansson 1962:108). Precis så kände jag mig när 

jag valde att lämna Nora utan att ha nått fram till henne. Det fick mig att känna mig 

nedslagen.  

 

Syfte och frågeställningar 

 

I min utbildning till fritidshemslärare har jag upptäckt att jag saknar teoretisk kunskap i hur 

jag bör bemöta de tysta och inåtvända barnen i skolan. Jag får förlita mig till den praktiska 

kunskap som jag efter många års arbete i fritidshemmet har tillskansat mig, men som i 

exemplet med Nora inte räckte till. Jag vill därför med denna essä undersöka hur jag som 

fritidshemslärare kan och bör bemöta de inåtvända barnen i skolan och på fritidshemmet.  

Detta är en grupp barn som tyvärr ofta glöms bort till förmån för de mer sociala eleverna som 

aktivt hittar kompisar och leker tillsammans med andra. Eller de barn som inbjuder oss vuxna 

att vara med i leken och/eller samtala med dem.  

  

- Vilket förhållningssätt bör jag som fritidshemslärare ha till de inåtvända eleverna?  

- Hur påverkar mina förutfattade meningar om inåtvända barn min möjlighet att 

upprätta en tillitsfull relation?  

- Hur kan jag som fritidshemslärare få syn på och inkludera de inåtvända barnen i 

verksamheten?  
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Det finns självklart många olika aspekter på inåtvändhet. Av utrymmesskäl kommer jag att 

behöva begränsa mig och därför kommer jag att utelämna bland annat föräldrarnas syn på 

barnet, eventuella anknytningsproblem samt neuropsykiatriska sjukdomar såsom autism. 

Säkerligen finns det flera andra perspektiv och teorier som också skulle kunna vara 

förklaringar till inåtvändhet som jag av utrymmesskäl väljer att utelämna. Att jag valt de 

perspektiv och teorier som jag gjort i min uppsats beror främst på att jag tror att dessa kan 

hjälpa mig att hitta det bästa förhållningssättet för mig som pedagog gentemot dessa barn.  

 

 

 

Metodformulering 

 

Jag har valt att skriva denna uppsats som en erfarenhetsbaserad essä. Lotte Alsterdal, docent i 

praktisk kunskap vid Södertörns högskola, menar att en erfarenhetsbaserad essä är ett 

processkrivande där studenten växlar mellan att skriva, läsa och undersöka texten tillsammans 

med sina kurskamrater och lärare. (Alsterdal 2014:48) 

Detta är ett hermeneutiskt arbetssätt. Runa Patel och Bo Davidsson, verksamma vid 

institutionen för beteendevetenskap vid Linköpings universitet, beskriver hermeneutiken som 

en tolkningslära och en vetenskaplig riktning där man studerar, tolkar och försöker förstå. 

Hermeneutikern ställer sig också som subjekt i relation till forskningsobjektet och pendlar 

sedan mellan att inta objektet och subjektets synvinkel (Patel & Davidsson 2011:28).  I min 

essä kommer jag att vara både subjekt och objekt och jag kommer i enlighet med det Patel och 

Davidsson skriver använda min förförståelse för att kunna använda min empati och 

självkänsla för att förstå och tolka min text. Patel och Davidsson menar också att det inte finns 

någon bestämd utgångspunkt eller slutpunkt för den hermeneutiska tolkningsakten utan att 

text, tolkning, förståelse, ny textproduktion, ny tolkning och en ny förståelse är delar i en 

helhet som växer och utvecklas (Patel & Davidsson 2011:30). 

 

Författaren och forskaren i yrkeskunnande, Maria Hammarén, menar att skrivande kan vara 

en bra metod både för reflektion och för att synliggöra erfarenhetsbaserad kunskap. En 

berättelse kan enligt henne skildra ett dilemma. Dilemmat uppmärksammar enligt henne en 

komplexitet och ställer oss inför olika handlingsalternativ (Hammaren 2005:17-18).  
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Min essä börjar därför med en berättelse som skildrar ett egenupplevt dilemma där jag ställs 

inför att inte ha tillräckliga kunskaper för att hantera ett inåtvänt barn på ett fritidshem. Jag 

lämnar situationen och känner mig otillräcklig som pedagog som inte lyckades nå fram till 

barnet. Journalisten och författaren Jo Bech-Karlsen tar i sin bok Jag skriver alltså är jag. En 

bok för fackskribenten som vill berätta upp att skrivandet är ett sätt att undersöka. Att skriva 

är enligt honom inte bara att berätta om det du upptäckt utan det är lika mycket att under 

skrivandets gång upptäcka. Han menar vidare att du ofta inte vet vad du tänkt innan du skrivit 

det (Bech-Karlsen 1999:13). Genom att reflektera skriftligt över mitt eget agerande i 

situationen hoppas jag på att få en ny syn på mitt agerande i situationen med Nora.  

 

I Den goda polisen-Sju essäer om reflekterad yrkeserfarenhet skriver Ulla Ekström von Essen 

om förtrogenhetskunskap och att det är en kunskap vi lär oss av att handla. Denna 

handlingskunskap brukar ibland kallas för tyst kunskap (Ekström von Essen 2009:10). Genom 

att reflektera skriftligt över mitt handlande i min essä kommer jag att försöka göra den tysta 

kunskapen synlig och möjlig att diskutera. När jag i min essä behandlar min berättelse ur 

olika perspektiv och utifrån teorier om barn sätter jag mina erfarenheter och reflektioner i ett 

vetenskapligt sammanhang och då kan jag också att få en större förståelse för mitt eget 

agerande i situationen.  

 

Etiska överväganden 

 

Peter Svensson, docent i företagsekonomi och Göran Ahrne, professor i sociologi skriver att 

när man intresserar sig för samhället kommer man som uppsatsförfattare på olika sätt i 

kontakt med människor (Ahrne och Svensson, 2015:28). När jag skriver min essä kommer 

den oundvikligen handla om flera personer, både mig själv, andra vuxna och barn. 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning skriver att forskaren måste vidta åtgärder för att försvåra för utomstående att 

identifiera enskilda individer eller grupper av individer. Detta är särskilt viktigt då det gäller 

människor eller grupper som kan anses vara svaga och utsatta och/eller har lättigenkännliga 

särdrag (Vetenskapsrådet 2011:12-13). 

För att försvåra identifiering av personer som förekommer i min berättelse kommer jag i 

enlighet med vetenskapsrådets rekommendationer ändra namn, utseenden och miljöer på de 

personer och platser som ändå får en plats i min essä.  
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Det sociokulturella perspektivet 

 

Den ryske pedagogikforskaren Lev Vygotskij (1896-1934) var den forskare som kom att 

mynta uttrycket den proximala utvecklingszonen. Med detta menade han en utveckling som 

ligger steget före men inte alltför långt ifrån barnets nuvarande punkt i utvecklingen. Enligt 

Vygotskij är också barnets utveckling beroende av vilken kulturell situation barnet växer upp 

i. Han menade att utvecklingen skall ses som ett resultat av barnet sociala samspel med bland 

annat föräldrar, syskon och lärare. Vygotskij anser, att för att lära sig att hantera problem som 

barnet möter så utvecklar barnet psykologiska verktyg, och det främsta av dessa är språket.  

Språket hjälper barnet att frigöra sig från den situation det hamnat i men språket gör det också 

möjligt för barnet att delta i sociala samspel, både i form av konkreta samtal med andra men 

också i form av inre dialoger (Hwang, Nilsson 2011:67).  

 

Jag förstår det sociokulturella perspektivet som att det är viktigt att jag som lärare ger barnet 

en lagom stor utmaning utifrån barnets nuvarande förmåga. Vad är det då i berättelsen med 

Nora? Är det en lagom stor utmaning för henne att gå direkt till de andra barnen och att börja 

leka tillsammans med dem i sandlådan? Hade det varit en lagom stor utmaning för henne att 

bara börja tala med mig? Hon nappade ju inte på något av det jag försökte få henne att göra.  

 

Vygotskij talar om att den vuxna skall låta barnen möta krav och utmaningar som det kan 

klara av genom att anstränga sig och/eller få stöd från en mer erfaren person. Han menar 

vidare att kraven inte får bli för höga. Den vuxna ska väcka barnets intresse och ställa frågor 

men inte komma med lösningar (Hwang, Nilsson 2011:67). 

 

Jag ville gärna lösa Noras ensamhet genom att ”tvinga” in henne i en gemenskap med de 

andra barnen, utan att ta någon hänsyn till hennes vilja eller förmåga. Den första frågan jag 

ställde henne var om hon ville följa med och titta på vad hennes klasskamrater gjorde i 

sandlådan? Var det, enligt Vygotskijs teori, den rätta frågan att ställa? Borde jag istället ha 

frågat Nora om hon var nöjd med att sitta där och bygga med stenar eller borde jag bara ha 

försökt inleda ett allmänt samtal med henne såsom jag gjorde när jag inte fick någon respons?  
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Fritidshemmets uppdrag 

 

I Allmänna råd och kommentarer för fritidshem kan jag läsa att fritidshemmet enligt 

Skolverket skall stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull 

fritids och rekreation. Det står också att utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven 

och elevens behov. Fritidshemmet ska vidare främja allsidiga kontakter och social gemenskap 

(Skolverket 2014:10). 

 

För att kunna främja allsidiga kontakter och social gemenskap måste jag ha kunskaper om hur 

detta på bästa sätt skall göras, särskilt med tanke på att jag skall ha en helhetssyn på varje elev 

och just den elevens specifika behov. Delar av de kunskaperna har jag fått under min 

utbildning till fritidshemslärare på Södertörns högskola, andra delar måste ske i samspel med 

eleverna och mina kollegor i den barngrupp jag arbetar i då detta kontinuerligt ändras 

beroende på vilka barn och vuxna som gruppen består av.  

 

Skolverkets allmänna råd talar även om för mig att ett helhetsperspektiv på barns utveckling 

bygger på insikten om att olika delar av barns utveckling och lärande hör ihop och påverkar 

varandra. Till exempel kan en elevs självkänsla stärkas om hon eller han känner trygghet i 

gruppen. Självkänslan påverkar i sin tur elevens förmåga att lära (Skolverket 2014:10).  

 

Det tolkar jag som att jag som fritidshemslärare inte kan lämna det inåtvända barnet åt sitt öde 

bara för att det tysta barnet inte stör och tar plats. Om jag gör detta så kommer detta också 

påverka barnets förmåga att lära, vilket ur ett kunskapsperspektiv är dåligt. Men hur integrerar 

jag ett barn som inte verkar vilja bli integrerad? Vilken kunskap behöver jag ha med mig in i 

situationen för att lyckas? 

 

Magdalene Thomassen, filosof, psykolog och lektor vid diakoni hemmet, högskolan i Oslo 

skriver i sin bok Vetenskap, kunskap och praxis att Aristoteles säger att ”Det den kloke 

framförallt gör är att överväga väl” därmed pekar han på den främsta uppgiften i utövandet av 

praktiskt förnuft. Att överväga och välja handlande. Med det menar Aristoteles att praktiskt 

handlande inte följer allmänna principer eller regler utan kräver förmågan att överblicka en 

rad olika sidor i konkreta och komplexa situationer. Det finns enligt honom ingen handbok 

som kan säga exakt vad som- i alla enskilda handlingar i praxis-kan främja just denna 

människas bästa i just denna situation här och nu. Aristoteles anser vidare att, i ett välövervägt 



13 

 

praktiskt handlande integreras olika typer av kunskap och olika kunskapsformer (Thomassen 

2006:24-25).  

När jag såhär i efterhand granskar hur jag handlade i berättelsen med Nora inser jag att jag 

saknade vissa teoretiska perspektiv. Jag hade med mig vissa praktiska kunskaper och 

erfarenhet om hur jag handlat med barn tidigare, i liknande situationer. Men detta fungerade 

inte tillsammans med Nora. Kanske beroende på att jag inte hade någon relation med henne?  

 

I Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) står det att eleven 

i skolan skall mötas med respekt för sin person och sitt arbete. Det står vidare att personlig 

trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men att även skolan har en viktig roll eftersom 

varje elev har rätt att få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredställelse 

som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter (Skolverket 2011:10).  

Det tolkar jag som att jag som fritidshemslärare inte kan lämna över arbetet med trygghet och 

självkänsla till hemmet utan aktivt måste arbeta med det även på fritidshemmet. Under 

Övergripande mål och riktlinjer i Lgr 11 står det att alla som arbetar i skolan skall 

uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd. Det står vidare att läraren skall 

stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter (Skolverket 2011:14). 

 

I berättelsen om Nora lyckades jag inte särskilt bra med detta. När jag närmare tänker på 

saken så är det sällan de introverta och blyga barnen får sitt stöd de är berättigade till. De 

faller liksom mellan stolarna och glöms bort eftersom de aldrig stör eller gör något väsen av 

sig. I Det osynliga barnet skriver Tove Jansson om Ninni som på grund av att hon blivit illa 

behandlad av en tant blivit osynlig. För att veta vart Ninni är har tanten bundit en bjällra runt 

halsen på henne (Tove Jansson 1962:103).  

 

Det får mig att fundera över om de tysta och blyga barnen i vår verksamhet precis som Ninni 

borde ha en bjällra runt halsen så att vi kommer ihåg att de finns när de blivit osynliga.   

När bjällran plingar kommer vi ihåg att de finns och på så sätt får även de tysta barnen ta del 

av pedagogernas uppmärksamhet, för alltför ofta tycker jag att vi lämnar dem därhän.  

 

Varför blir det då på det sättet? Att vi i allmänhet låter de mer utåtagerande och sociala barnen 

ta störst plats och låter de tysta barnen vara tysta. Jag tror att det är delvis för att det är 

bekvämt och mycket för att vi inte har så mycket kunskap om hur vi skall bemöta dessa tysta 

och inåtvända barn. Det är bekvämt att försvara sig med att hen är blyg och vill vara ensam, 
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såsom min kollega Anders i berättelsen gjorde och som även jag ett flertal gånger i mitt 

yrkesliv har gjort.  Men det går emot det uppdrag vi har från skolans styrdokument som säger 

att vi bör socialisera barnen, se till att de utvecklas för att optimera lärandet samt stödja barn i 

behov av särskilt stöd.  

 

Blyghet 

 

Socialstyrelsen skriver i sitt kompendium Blyga och ängsliga barn att blyghet är ett medfött 

personlighetsdrag. Det är ett temperament som innebär att man är tystlåten och tillbakadragen, 

särskilt tillsammans med andra, obekanta människor. Ungefär 40-50 procent av västvärldens 

befolkning beskriver sig själva som blyga. Det finns enligt Socialstyrelsen olika grader av 

blyghet och detta kan ha olika inverkan och betydelse i livet. De skriver vidare att blygheten 

inte behöver vara ett problem men att den kan leda till att man inte deltar i aktiviteter som 

man egentligen gillar därför att man inte vågar och det kan orsaka ett lidande för den personen 

(Socialstyrelsen 2010:11). Malin Gren Landell, leg psykolog och leg. psykoterapeut, tar i sin 

bok Orolig och blyg i skolan upp att det finns stora variationer i blyghet, en person kan vara 

blyg i vissa situationer eller känna sig ständigt blyg (Gren Landell 2014:25). 

 

Liv Svirsky, leg psykolog och Ulrika Thulin, filosofie doktor i klinisk psykolog skriver i 

boken Mer än blyg-om social ängslighet hos barn och ungdomar att blyghet kan se olika ut i 

olika stadier av livet. För skolbarnet kan det yttra sig genom att det sitter tyst och svarar 

fåordigt på tilltal. De skriver precis som socialstyrelsen ovan att blyghet inte behöver vara ett 

problem vare sig för barnet eller omgivningen men att en del blyga barn undviker 

sammanhang som andra jämnåriga gärna deltar i (Svirsky, Thulin 2006:15-16).  

Detta bekräftar även Malin Gren Landell med påståendet att det kan vara så att en elev kan 

vara tystlåten och inte tycker om att prata eller synas inför andra men att det inte behöver 

betyda att det är något eleven själv tycker är obehagligt eller jobbigt (Gren Landell 2014:76). 

 

I Orolig och blyg i skolan tar författaren upp att det kan upplevas som svårt att få kontakt och 

skapa en relation med en elev som varken är spontan, tar initiativ till kontakt eller svarar på 

kontakt och att det då kan vara svårt att veta om eleven verkligen vill ha kontakt eller inte. Det 

är då lätt att en som lärare drar sig tillbaka och ger upp kontaktförsöken eftersom de inte 

verkar ge något (Gren Landell 2014:76). 
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I skolan och kanske särskilt på fritidshemmet kan det blyga barnet utifrån detta bli oerhört 

hämmat eftersom fritidshemmet ofta erbjuder aktiviteter och lekar som är nya för barnen. 

Detta kan göra att många av de blyga barnen blir sittande eller gör bara en aktivitet som de 

känner sig trygga med såsom Nora i berättelsen. Som blivande fritidshemslärare har jag 

utifrån de styrdokument jag beskrivit ovan ett socialiseringsuppdrag. Många av de aktiviteter 

vi erbjuder i fritidshemmet är gruppaktiviteter vilket gör att de blyga, inåtvända och kanske 

ängsliga barnen inte vågar vara med och därför står utanför. Det gäller därför för mig att hitta 

ett sätt att även inkludera dessa elever i verksamheten, utifrån deras förutsättningar. Men hur 

ska jag då veta om eleven tycker att det är jobbigt eller inte när jag inte får någon respons på 

detta när jag försöker samtala? Är det så att jag ställer fel frågor? Hur skall jag veta vad som 

är rätt?  Det är verkligen lätt att göra som jag gjorde i situationen med Nora, gå fram till 

barnet och sätta mig ner och försöka konversera men ge upp när jag inte riktigt får den 

respons som jag förväntar. 

 

Det är också det Gren Landell bekräftar i texten ovan, hon menar att lärare ofta reagerar med 

att dra sig tillbaka och lämnar barnet därhän (Gren Landell 2014:76). Hur bör jag då agera när 

jag hamnar i liknade situationer utifrån det jag nu vet om blyghet?  

Gren Landell tar vidare upp att många elever med blyghet känner sig osynliggjorda och 

bortglömda i skolan. Hon skriver vidare att det inte är lätt att veta hur man som lärare skall 

förhålla sig till detta (Gren Landell 2014:77).  

 

Jag håller med henne, i skolan och på fritidshemmet lämnar vi ofta de inåtvända och blyga 

barnen ifred, det är bekvämt för oss att de inte tar vår tid i anspråk och att de aldrig gör något 

väsen av sig. Detta i en fritidshemsverksamhet där barngrupperna blir allt större och 

personalen allt färre detta är både min upplevelse och erfarenhet av över 10 års arbete i 

fritidshemmet och enligt Skolverkets PM Elever och Personal i fritidshemmet hösten 2014 

(Skolverket 2015). I berättelsen med Nora kände jag mig tveksam på mitt eget agerande, hon 

kanske bara ville vara ifred såsom Anders indikerade, men jag tyckte att hon såg så ensam ut 

där hon satt och ville försöka upprätta en kontakt med henne. Kanske berodde detta på mina 

egna erfarenheter av att vara ett blygt barn i min skolgång. Trots det visste jag inte hur jag 

skulle bemöta hennes ovilja att prata, det kändes oerhört svårt att inte nå fram, hade jag inte 

de rätta verktygen eller gjorde jag något fel?  
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Gren Landell tar vidare upp att om man inte ger de blyga och socialt ängsliga eleverna någon 

uppmärksamhet så sänder man ut en signal till både dem och klassen att de inte vill bli sedda 

(Gren Landell 2014:78). I det avseendet gjorde jag ju rätt som gick fram till Nora och försökte 

intressera mig för henne och etablera en kontakt, då såg de andra eleverna mig tillsammans 

med henne och hon fick bli sedd även om hon inte gav någon respons tillbaka.  

 

Ingrid Lund, högskolelektor vid pedagogiska fakulteten högskolan i Agder, specialpedagog 

och familjeterapeut tar i boken Hon sitter ju bara där! -inagerande beteende hos barn och 

unga upp att det inte finns några färdiga recept som är garanterat verksamma när det handlar 

om människor som möter andra människor, det finns många faktorer som spelar in i det som 

blir ett lyckat eller mindre lyckat möte. Det som fungerar i mötet med en elev och en klass 

kanske inte fungerar med en annan. Detta kan enligt författaren bero på personlig stil, humör, 

intresse och vilken kontext man befinner sig i just i den enskilda situationen (Lund 2006:101).  

 

Detta talar om för mig att det jag hade varit med om förut med andra tysta och blyga elever, 

hur jag med frågor lyckades etablera en kontakt inte nödvändigtvis var det rätta sättet att nå 

Nora. Hon kanske just den dagen inte var på rätt humör för att etablera en kontakt eller så 

kände hon av min osäkerhet och vilja att verkligen få en relation med henne så att hon blev 

tystare och drog sig tillbaka än mer.  

 

Gren Landell skriver att det är viktigt att inte osynliggöra någon av rädsla för att göra en illa 

och att osynliggörande inte är en icke-handling utan att den är precis lika aktiv som att ge 

eleven uppmärksamhet. Hon tar vidare upp att problemet med social rädsla är att en är rädd 

för sociala situationer men att det nödvändigtvis inte behöver betyda att en inte vill vara med. 

Eleven kanske vill vara med, men kan vilja vara tyst och inte så aktiv. Pedagogen måste 

hjälpa eleven att bli bekväm med att synas och bäst är det att få med eleven i att vilja våga 

närma sig synligheten ett steg i taget och att inte tvinga eleven (Gren Landell 2014:78).  

 

I situationen med Nora tänker jag att jag gick för fort fram, jag tog inte hänsyn till om hon 

ville vara med de andra eleverna eller inte och det kan vara därför jag inte nådde fram till 

henne så som jag tänkt när jag satte mig och försökte prata med henne och försökte få henne 

att vilja vara med sina klasskamrater, som att det var något självklart.  Men när hon inte ville 

så lämnade jag henne ensam eftersom jag inte visste hur jag skulle agera när jag inte fick 

någon talad respons på mina försök att etablera kontakt.  
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Samhällsidealet 

 

Enligt författaren och den tidigare advokaten Susan Cain är det extroverta idealet inget nytt 

påfund. Hon tar i sin bok tyst. De introvertas betydelse i ett samhälle där alla syns och hörs 

upp att de ”gamla grekerna” skattade talkonsten högt och romarna såg förvisning från staden 

och dess myllrande liv som det värsta straffet av alla (Cain 2012:45-46).  

Cain tar även upp skolan Harvard Business School som exempel, hon beskriver tempot där 

som beslutsamt och energiskt. Hon berättar vidare att när hon skall intervjua personer till 

boken så får hon svar som ”lycka till att hitta några introverta här” och ”hela den här skolan 

bygger på att man är utåtriktad” (Cain 2012:62). 

När jag läser detta tänker jag att det är som dagens fritidshem ser ut idag, det finns inget 

utrymme för att vara introvert, alla bör vara sociala personer som vill göra aktiviteter i grupp 

mest hela tiden. Detta beror delvis på att det är stora barngrupper och få pedagoger vilket 

leder till att om något skall göras måste det göras i grupp.  

 

Linus Jonkman, författare och föreläsare, tar upp att dagens västerländska samhälle 

favoriserar sociala ideal. Det är lätt att hamna på efterkälken och betraktas som oambitiös, 

blyg och arrogant när en är introvert. Han menar att fram till 1960 talet var idealet inversion. 

Ordspråk som ”tala är silver, tiga är guld” och låt ”maten tysta mun” är exempel från denna 

tid. Men under 1960-talet föddes ungdomskulturen, mycket genom musik, världen blev 

bullrigare när Rolling Stones, Beatles och Elvis uppmanade till att vara sig själv. En nyvaknad 

generation fokuserade på jaget och resan mot lyckan. Dagens föräldrar önskar att deras barn 

”skall lära sig att säga ifrån” och ”stå för sina åsikter”. Dessa ideal är extroverta och lyfter 

fram den sociala människan (Jonkman 2013:20). 

 

Jonkman beskriver extrovert glädje som energi och upprymdhet, precis det vi ser hos de 

deltagare i talangtävlingarna som gråter och hoppar jämfota av glädje vid minsta lilla 

komplimang. Den introverta glädjen beskriver han som belåtenhet och harmoni, inte 

glädjetårar och hopp. Den är mer återhållsam men ger lycka (Jonkman 2013:127). 

 

I Sverige har vi en läroplan (Lgr 11) som talar om för oss som arbetar i skolan att vi skall 

främja elevernas förmåga att vilja ta ansvar över den sociala skolmiljön. Den talar vidare om 
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för oss att skolan skall vara en levande social gemenskap och en kulturell mötesplats. Med 

dessa ord blir det lätt att en tänker att det är viktigt att vara en social person.  

De flesta föräldrars frågor till mig som pedagog och som gäller deras barn är: Har hen haft 

kompisar att leka med idag? De ställer inte frågan någon att leka med idag utan väljer 

kompisar i flertal, att ha lekt i grupp. Jag ställer ofta frågan till mitt eget barn också, har du 

”bara” lekt med hen idag? Som att det på något sätt skulle vara dåligt att inte ha lekt i grupp, 

detta trots att jag själv i många fall föredrar att umgås med ett fåtal istället för den stora 

massan.  

 

Jonkman beskriver den introverta personen som en person som gillar stillhet och snarast söker 

sig till en avsaknad av aktivitet, att den introverta personen söker avslappning istället för 

äventyr (Jonkman 2013:151).  

Om jag ser på Nora i berättelsen utifrån de glasögonen, att hon kanske är nöjd med att vara 

med en kompis och när den personen inte är där kanske hon istället föredrar ensamheten 

därför att hon behöver den. En skoldag är ofta krävande med många grupparbeten och krav på 

att prata, redan i tidiga skolår. I klassrummet sitter barnen i grupper om flera, mycket för att 

de skall kunna arbeta med olika arbetsuppgifter tillsammans. Där finns det ingen chans att 

komma undan sällskap. Det kan vara så att när skoldagen är slut kanske Nora inte har ett 

behov av att leka med barn i ”den stora massan” utan föredrar den lugn och ro som ensamhet 

kan ge. Hon kanske inte har behovet att omge sig med massor av vänner för att känna 

harmoni. Jag frågade inte ens Nora vad hon ville, jag bara förutsatte när jag gick fram till 

henne att hon skulle följa med mig till sina klasskamrater. När jag inte fick den respons som 

jag förväntade mig så kände jag mig misslyckad som pedagog.  

 

Susan Cain tar vidare upp att vi bör undvika att kalla introverta personer för blyga, de 

kommer då att tro på den beskrivningen och uppfatta den som ett fast karaktärsdrag som inte 

går att ändra på och inte en känsloreaktion som går att påverka. De flesta barn är också 

medvetna om att ordet blyg har en negativ klang i vårt extroverta samhälle (Cain 2012:312).  

 

Jag tänker med dessa ord i bakhuvudet tillbaka på många samtal med elever som inte gärna 

vill interagera med andra elever. I nästan alla samtal har jag faktiskt talat om för dem att det är 

okej att vara blyg, att jag själv var blyg när jag var liten och att det går över när en blir äldre. 

Med facit i hand har ju det inte varit det klokaste ordvalet för de eleverna. Det kan ju snarare 
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om jag ser till det som Cain skriver ha befäst deras blyghet och kanske gjort det värre, i alla 

fall för stunden. 

 

Lekens lärande 

 

Margareta Öman, leg psykolog och familjeterapeut tar upp i sin bok Det viktigaste är att få 

leka att det i alla skolklasser finns barn som har svårt att ta kontakt med andra, de lyckas inte 

etablera några relationer. Hon menar att ibland är det barn som har svårt att ta för sig. De visar 

ofta väldigt lite eller nästan inga initiativ och verkar inte vara särskilt intresserade av kontakt 

med andra.   

De barnen beskrivs ofta som ”barnet i bubblan”, ” barnet som inte syns” eller ”barnet som inte 

finns” av lärarna omkring dem. Läraren måste då fråga sig vad läraren kan göra för att stödja 

barnet för att skapa positiva relationer, intressanta sammanhang och meningsfulla aktiviteter 

just för det enskilda barnet (Öman 2011:195). 

 

Men vad gör jag som lärare när jag möter ett barn som Nora, ett barn som inte svarar på mina 

kontaktförsök och invitation till lek, som jag tänker att jag gjorde när jag frågade vad hon 

byggde och la dit en sten, jag ville få henne att nappa på min leksignal, att jag ville leka med 

henne? Men jag kanske inte var tillräckligt tydlig i mitt eget agerande? Jag ställde också en 

fråga om det var ett stall hon byggde och om det inte var det kanske hon inte ville svara att det 

var något annat av rädsla för att göra mig besviken.  

 

Att inte kunna leka innebär ofta att barnet har dålig självkänsla, att inte förstå de andra 

barnens leksignaler och svara på dem eller bli inbjuden till andra barns lek bidrar till att 

förtroendet för den egna förmågan minskar. Det bidrar också till en sämre och mer orealistisk 

självbild och gör att vissa barn drar sig undan kontakt och känner sig ”dåliga” eller 

annorlunda till skillnad från de barn som täcker över sin låga självkänsla med aggressivitet 

och ett utåtagerande beteende (Öman 2011:196).  

 

Detta uttalande får mig att förstå att Noras brist på agerande kan tyda på samma låga 

självkänsla som vi utgår ifrån att de utåtagerande barnen har. Jag vet att jag ofta tänker på de 

utåtagerande barnen på det sättet, hen har så dålig självkänsla, det är därför hen blir så arg, 

hen vill bara ha uppmärksamhet.  
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Birgitta Knutsdotter Olofsson, lekforskare och professor emerita i barn- och 

ungdomsvetenskap, tar även hon upp att det i varje barngrupp finns barn som står utanför 

leken och att dessa barn är en utmaning för förskollärarna.  Hon skriver att det finns ett flertal 

anledningar till att dessa barn inte leker. En anledning är att leken kräver trygghet.  Är man 

rädd måste man vara vaksam och barnet vågar då inte ge sig hän och kliva in i lek världen. En 

annan anledning kan vara att barnet inte förstår leksignalen. En del barn har svårt att skilja på 

lek och verklighet och de vill inte vara en häxa för de förstår inte att de skall låtsas vara det. 

De förstår inte att de inte är en häxa på riktigt. En tredje anledning kan enligt Knutsdotter 

Olofsson vara att leka kräver social skicklighet. En av de välsignelserna av lek och deltagande 

i leken, är att lek med andra ger sociala färdigheter (Knutsdotter Olofsson 1992:91).  

 

Jag anser att de barnen som Nora i min berättelse som inte leker, eller pratar så mycket heller 

för den delen, även är en utmaning för oss fritidshemslärare. Hur kan vi hjälpa dem in i leken 

så att de också får kliva in i lekens förtrollade värld och samtidigt öva på sina sociala 

färdigheter och på så sätt bli tryggare med sig själva? 

 

Knutsdotter Olofsson skriver att den som inte leker riskerar att fastna i verkligheten här och 

nu. Den bristande föreställningsförmågan gör att de får svårt att minnas långa sekvenser och 

vad en överhuvudtaget varit med om. Det läraren talar om i klassrummet vill inte bli till bilder 

utan går in och ut igen utan att sätta spår. På detta sätt blir skolan jobbig. Att läsa blir jobbigt. 

(Knutsdotter Olofsson 1992:96). 

Dessa ord får mig att relatera till att om vi på fritidshemmet inte gör något för de tysta och 

blyga barnen så kan det hända att de får problem längre fram i sin skolgång. Vi vuxna 

behöver få dem att delta i leken, vi behöver lära dem att leka och få deras självkänsla och 

växa. Annars berövar vi dem en stor chans till lärande.  

 

Öman menar att oavsett vilka barnets leksvårigheter är, eller vilka orsaker som ligger bakom 

dem, behövs en lärares aktiva stöd för att hitta sin förmåga att leka. När läraren möter ett barn 

som inte leker blir det viktigaste att erbjuda barnet ett potentiellt tredje rum att leka i. Det 

innebär enligt henne att läraren behöver etablera kontakt med barnet och skapa ett tillräckligt 

och säkert utrymme både i det fysiska och det känslomässiga avseendet. Där kan barnet i lugn 

och ro få utforska och leka med en trygg och pålitlig lärare (Öman 2011:196-197). 
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I Lgr 11 står det att under de tidigare skolåren har leken stor betydelse för att eleverna skall 

tillägna sig kunskaper (Skolverket 2011:9) Om jag sätter det i samband med  vad de båda 

lekforskarna Knutsdotter Olofsson och Öman tagit upp och som jag beskrivit ovan är det jag 

som lärare som har ansvaret för att lära de barn som inte kan leka att leka. Annars kommer de 

missa en väsentlig del av lärandet under dagen.  

 

Jag ser återigen paralleller med Ninni i Det osynliga barnet. Lilla My frågar Ninni om hon 

kan någon bra lek. Ninni piper, nej. Men lägger sedan till att hon hört att det finns personer 

som leker. Mumintrollet beslutar sig då för att lära Ninni alla lekar han kan och tillsammans 

med den arroganta Lilla My. Men det visade sig vara omöjligt att få Ninni att ge sig hän i 

leken. Ninni lekte av artighet och inte för att ha roligt. Mumintrollet konstaterar snopet att 

Ninni verkligen inte kan leka, och tillslut ger han upp sina försök att få henne att leka 

(Jansson 1962:112-113). 

 

Hur kan jag hjälpa Nora in i leken, vad kan jag göra som får varken henne eller mig att ge upp 

lekandets konst såsom mumintrollet gjorde med Ninni?  Jag vill ju inte att hon som Ninni mot 

mumintrollet leker av artighet emot mig, utan för att hon verkligen tycker det är roligt att leka. 

Då kanske hon också utvecklar de sociala färdigheter som Knutsdotter Olofsson menar 

uppstår i leken och som jag tagit upp tidigare i min text. På så sätt blir kan Nora även bli 

tryggare med sig själv.  

 

Jag vänder mig återigen till Gren Landell som i sin bok tar upp att många blyga barn tycker 

att det är svårt att komma in i leken, särskilt om den redan är igång. Hon menar då att 

pedagogen kan hjälpa barnet pröva på att gå in i pågående lek, det blyga barnet behöver få 

hjälp med att flytta fokus från sig själv och tankar om att göra fel till fokus på vad andra gör 

och leken (Gren Landell 2014:83). 

Jag tänker att det var det jag egentligen ville uppnå när jag gick fram till Nora, det jag inte får 

något svar på är vad jag hade kunna gjort annorlunda i mitt bemötande, jag visste ju inte ens 

om Nora ville leka med sina klasskamrater? Jag bara förutsatte att hon ville det.  

 

Gren Landell skriver att lärare ibland väljer att försöka para ihop blyga elever med varandra 

för att de inte skall behöva vara ensamma. Hon menar vidare att det både finns positiva och 

negativa sidor med det, en av de negativa sidorna är att två blyga elever tillsammans ofta 

missar tillfällen till social träning. Men att ha någon att prata med ger eleverna en känsla av 
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samhörighet och kan leda till en stärkt kompisrelation. Hon tar dock upp att om en väljer att 

tussa ihop två blyga elever måste de också få chansen att öva på att vara med fler personer för 

att inte bli så sårbar om den enda kompisen är frånvarande (Gren Landell 2014:85).  

Jag tänker på det Gren Landell skriver om att tussa ihop två blyga barn, det är så Nora och 

hennes kompis Tea har hittat varandra. De har blivit ihop tussade av oss pedagoger och 

lämnade åt sitt ”öde” i periferin av fritidsverksamheten. Detta kan ha gjort att nu när Tea är 

sjuk så har Nora ingen kontakt med de andra eleverna eftersom hon inte har fått träna på det.  

 

 

Pedagogens betydelse  

 

Marie Louise Folkman, psykolog och Eva Svedin, Specialpedagog skriver i sin bok Barn som 

inte leker. Från ensamhet till social lek (som i och för sig är inriktad på förskolebarn men som 

jag tycker är högst relevant även för den fria leken på fritidshem) att det är just under den fria 

leken som barn kommer underfund med att de inte duger, inte är önskvärda eller att de nästan 

inte finns. Men den känslan kan hejdas om barnet får stöd i att upptäcka lekens magi och vad 

det innebär att ha kamrater. Detta kan dock hindras av en stressig verklighet som gör att de 

vuxna inte lägger märke till hur socialt handikappande en bristande förmåga till samlek kan 

vara (Folkman, Svedin 2003:12-13). 

 

Stora barngrupper och få personal på fritidshemmen kan göra att barnens fria lek inte 

tillräckligt observeras av oss vuxna på fritidshemmet. Detta kan göra att vissa barn blir 

utanför leken såsom Nora i min berättelse. I ett ögonblick såg jag dock hennes utanförskap 

men lyckades inte nå henne där och då med de verktyg jag hade med mig i bagaget i form av 

tidigare erfarenheter av tysta barn.   

 

Att hitta stunder för goda möten även då barnet vänder sig bort är en pedagogisk konst. Vad 

betyder självkänslan för förmågan att leka och hur påverkas barnets självkänsla av lek med 

pedagoger?  Hur vet vi om barnet känner sig som någon som är fin och duger, vad skall vi 

titta efter och hur skall vi tyda det vi ser? (Folkman, Svedin 2003:33).  

 

Vi säger ofta om barn som bråkar att de bara vill bli sedda, att de vill ha uppmärksamhet men 

det vill väl alla? Även de som gömmer sig av rädsla eller osäkerhet. Alla barn vill bli sedda 
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med goda ögon. Varje barn behöver se sig själv som fin och bra i andras ögon, men ibland 

möter vi barn som inte vet hur de skall handskas med känslan av att vara sedda. (Folkman, 

Svedin 2003:34).  

 

När jag tittar tillbaka på mitt möte med Nora kan det ha varit det som var ett av 

huvudproblemen. Nora var van vid att inte bli sedd, hon var van vid att få sitta för sig själv 

och pyssla med det hon själv ville och kanske visste inte hur hon skulle hantera känslan av att 

bli sedd. Detta gjorde att jag som pedagog inte nådde fram till henne på det sättet jag nått fram 

till andra barn på fritidshemmet. Att ”bara” vara vuxen och vilja väl hjälpte mig inte.  

 

Folkman och Svedin beskriver att de tror att de barn som söker sig till ett ensamt hörn i själva 

verket signalerar: Vem är jag? Svara! Och att de barnen behöver svar. De behöver veta att de 

syns, att de duger att de kan.  Om den vuxna då bekräftar detta för barnet, att det duger och är 

värt att leka med så uppfattar även de andra barnen i gruppen barnet som någon att räkna med. 

Detta höjer barnets status i gruppen, vilket medför att det lättare kan komma in i leken 

(Folkman, Svedin 2003:40). Det är ju också något jag tagit upp tidigare och som Gren Landell 

skriver om de blyga och socialt ängsliga eleverna. Att om en som pedagog inte ger de blyga 

och socialt ängsliga eleverna någon uppmärksamhet så sänder man ut en signal till både dem 

och klassen att de inte vill bli sedda (Gren Landell 2014:78). 

 

I mitt möte med Nora gav jag henne uppmärksamhet, jag ville så gärna få med henne att leka 

med de andra barnen i klassen men jag lyckades enligt mitt sätt att se på saken inte särskilt 

väl. Hur såg de andra barnen på Nora när jag gav upp och gick därifrån?  

  

Folkman och Svedin tar upp att de flesta som tänker på barn som inte kan leka ofta ser de 

barnen som alltid hamnar i bråk och konflikter framför sig, dem kan vi som pedagoger inte 

undgå att lägga märke till. De menar på att uttryck som ”det kompetenta barnet” och ”barnet 

visar vägen” kan få oss att förbise behoven hos dem som inte pockar på uppmärksamheten 

eller inte tycks behöva vuxna (Folkman, Svedin 2003:119-120). 

 

Det känner jag verkligen igen från mitt eget synsätt och det jag fått med mig från min 

utbildning till fritidshemslärare. Mycket av den litteratur vi tagit del av handlar om barn med 

olika utåtagerande beteenden. Jag minns även ett seminarium vid Södertörns Högskola där vi 

till ett seminarium skulle ha observerat en elev i behov av stöd. Av mina 23 klasskamrater var 
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jag en av få som observerat ett inåtvänt barn (dock inte Nora i berättelsen). Det får mig att 

tänka att vi som fritidshemslärare verkligen behöver titta med olika glasögon på barngruppen 

vi arbetar i, att inte ha utåtagerande beteende som norm för behov av stöd. På detta sätt kan vi 

se vilka behov som barnen har och det kommer bli lättare för oss att upptäcka de barn som har 

ett inåtvänt beteende. Vi behöver sedan identifiera varför barnen har ett inåtvänt beteende och 

arbeta med barnen utefter det.  

 

Jesper Juul, familjeterapeut och författare och Helle Jensen, lärare och konsulent tar i boken 

Relationskompetens i pedagogernas värld upp några relationella kompetenser som de anser 

vara värdefulla i vuxen-barnrelationer. En av dessa kompetenser är att ”se”. De menar att 

förmågan att ”se” ett barn beror på den vuxnes vilja att se, detta kan bero på den vuxnas egna 

upplevelser av att blivit ”sedd ”eller inte ”sedd”. Människor som under sin egen uppväxt 

upplevt att de blivit ”sedda” har ofta integrerat en förmåga att ”se” andra som en del av sin 

sinnesapparat. Även personer som haft en medveten upplevelse av att inte ha blivit sedda men 

som förmått att bevara sin inre värld intakt och tillgänglig, har utvecklat en förmåga att ”se” 

andra, särskilt barn.  

Att ”se” barn betyder enligt författarna att kunna ”se” bakom ett barns beteende. Det betyder 

att se exempelvis sorgen i ögonen på ett barn var beteende är hyperaktivt, att se ensamhet hos 

den populära och så vidare (Juul, Jensen 2003:125-126). 

 

Var det min egen upplevelse av att inte bli ”sedd” i skolan som barn som först gjorde att jag 

fick syn på Nora där hon satt helt ensam? Vad var det då som gjorde att jag inte kunde ”se” 

bakom hennes oförmåga att tala med mig? Vad hade jag sett om jag hade ”sett” bakom Nora, 

det tysta barnet? Om jag ”sett” vad som låg bakom hennes tysthet, hade jag då kunnat nå 

henne i ett samtal?  

 

Juul och Jensen tar upp att det värdefulla i den vuxnas förmåga att se det enskilda barnet är 

först och främst att barnets självkänsla och möjligheter att utveckla sitt inre ansvarstagande 

ökar. Att erkänna och bekräfta skapar en upplevelse av att bli sedd medan ett normativt 

värderande språk för med sig en känsla av att bli avslöjad, utpekad eller exponerad (Juul, 

Jensen 2003:126). 

 

Kan det vara så att jag någonstans i samtalet eller snarare monologen jag hade med Nora fick 

henne att känna sig utpekad och avslöjad? Att hon kände sig avslöjad av att sitta där i 
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ensamhet? Att hon kände att hon inte kunde uppfylla min önskning att hon skulle vara en del 

av gruppen och därför slöt hon sig inne i sig själv när jag försökte nå henne? För att slippa 

prata med mig? Hennes tystnad kanske fungerat som ett skydd tidigare. Tystnaden kanske 

hade gjort att även andra pedagoger gett upp sina försök att prata med henne när hon inte 

svarade? Var det då rätt av mig att gå därifrån, eller borde jag ha fortsatt försöka nå henne 

genom att ställa frågor? Borde jag ha tagit mig tiden att sitta kvar i tystnad med henne? Hade 

hon då till slut börjat prata med mig?  

 

 

Praktisk kunskap  

 

Fredrik Svenaeus professor i den praktiska kunskapens teori vid Södertörns Högskola skriver 

att emotionell- känslomässig- intelligens, EQ är ett begrepp som i början på 1990 talet dök 

upp i anslutning till utvecklingen av en ny typ av arbetsliv. Social kompetens blev en 

avgörande egenskap för den goda medarbetaren, eftersom det gällde att kunna interagera med 

många andra såsom kollegor och kunder. Förmågan att kunna förstå hur och vad andra känner 

och att kunna kontrollera sina egna känslor uppmärksammades nu, även om den kompetensen 

tidigare varit avgörande i mellanmänskliga yrken sedan tidernas begynnelse (Svenaeus 

2009:86).  

 

Är det någonstans därifrån, från 1990-talet då alla skulle bli entreprenörer, våra styrdokument 

i mångt och mycket framhåller vikten av social kompetens?  I Lgr 11 står det att Skolan ska 

stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna 

idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin 

förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom 

bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap (Skolverket 

2011:9).  

 

I situationen med Nora hamnade jag i en inre konflikt med mig själv, jag ville så gärna att hon 

skulle vara med sina klasskamrater men hon verkade inte vilja det. Varför kände jag mig då så 

misslyckad över att jag inte nådde fram till henne direkt?  Är det de extroverta 

samhällsidealen och våra styrdokument som tycks vilja att alla skall bli entreprenörer som 
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fick mig att känna mig misslyckad i situationen med Nora? När jag tänker tillbaka på 

situationen borde jag ha haft i åtanke att alla barn inte utan vidare kastar sig in i en grupp. 

 

Svenaeus tar också upp den amerikanske psykologen och journalisten Daniel Goleman, som 

har skrivit ett flertal böcker som handlar om Emotionell Intelligens, bland annat rörande EQ i 

skolan, i arbetslivet och socialt. Goleman definierar emotionell intelligens som att ha karaktär 

och moralisk insikt, enligt honom handlar det om att förstå sina egna känslor och om att 

kunna förstå andras känslor samt att kunna svara an på dem på ett moget och ansvarsfullt sätt 

(Svenaeus 2009:91). När jag tänker tillbaka på mitt möte med Nora så är jag osäker på om jag 

förstod Noras känslor, jag såg att hon satt ensam, men när jag försökte etablera en kontakt 

med henne så kände jag mig avvisad. Jag förstod inte hennes känslor och kunde därför inte 

svara an på dem på det mogna och ansvarsfulla sätt som jag tror Goleman tänker sig.  

 

Svenaeus skriver vidare att EQ är viktigt i arbetslivet och att den är särskilt viktig i de yrken 

där möten med andra människor är centrala för vad en gör och kan. Människoyrkena spänner 

över vård, skola och omsorg, men även de konstnärliga yrkena är människoyrken- där en 

möter en publik. Utan emotionell intelligens kommer en till korta i sådana yrken. Den 

känslomässiga förmågan måste ständigt övas genom uppmärksamhet, fantasi och 

koncentration. Svenaeus menar även att den emotionella intelligensen är särskilt viktig i 

yrkessituationer där en måste kommunicera med människor som av olika anledningar har 

svårt att göra sig förstådda. Exempelvis på grund av språksvårigheter, sjukdom och 

funktionshinder (Svenaeus 2009:100).  

Jag som själv var ett tyst och blygt barn i skolan har hamnat i ett yrke där EQ och social 

kompentens är otroligt viktigt, där jag dagligen skall möta och samarbeta med både kollegor, 

barn och föräldrar. Jag tänker även att jag som arbetat över 10 år med föräldrar och barn med 

svenska som andra språk, många som var nyanlända i Sverige borde ha utvecklat den 

förmågan till emotionell intelligens tillräckligt bra för att nå fram till Nora men på något sätt 

räckte inte min EQ till med henne.  

 

Kan jag med Pirjo Repos tankar ur Kärleksfullhet: en dygd i läraryrket? få en förståelse för 

vilka kunskaper jag skulle behövt i berättelsen med Nora? Repo skriver att för att lyckas i sitt 

uppdrag som fostrare behöver läraren en del mentala verktyg och den viktigaste av dem är 

öppna och kärleksfulla relationer till eleverna. Hon tar vidare upp att om en är trygg med 

varandra vågar man testa sina gränser och både lyckas och misslyckas (Repo 2009:291).  
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Eftersom jag inte kände Nora så väl och det var i början av terminen kan jag anta att det var 

här jag misslyckades. Nora var troligen inte trygg nog med mig för att våga lita på mig eller 

ens att tala med mig. Detta kan bero på att jag inte tagit mig tiden att bygga en trygg relation 

med henne.  

 

Repo tar vidare upp psykologen Rollo May som skrivit att möten mellan människor alltid är 

mer eller mindre ångestskapande och inte bara glädjeskapande. Det kan enligt May bero på att 

ett verkligt möte med en annan människa alltid skakar om vår egen värld. Ett möte kan enligt 

honom ge oss en upplevelse som vidgar vårt medvetande och berikar vårt jag. May beskriver 

vidare att det inte är möjligt att den ena personen i ett möte har en känsla utan att den andra 

upplever den i någon grad (Repo 2009:293-295).  

 

Svenaeus beskriver ur ett fenomenologiskt och hjärnfysiologiskt perspektiv hur personer läser 

av känslor hos varandra. Det rör sig då om en direkt kroppslig förståelse där åsynen av den 

andra personen försätter ens kropp i samma känsla som den andre har. Kroppen läser av och 

härmar den andre och sedan kan ett medvetandegörande träda in där en reflektion kring denna 

känsla inleds (Svenaeus 2009:97-99). Detta innebär troligen att min känsla av otillräcklighet, 

nedslagenhet och frustration som jag kände när jag mötte Nora också borde påverkat henne. 

Det kan ha försvårat skapandet av en tillitsfull relation mellan oss just denna gång i detta 

möte.  

 

Bengt Molander, docent i teoretisk filosofi tar i sin bok Kunskap i handling upp den 

amerikanska filosofen Donald A. Schön som formulerat en kunskapsteori för praktiskt 

kunnande. Den har utgångspunkt i praktiskt kunnande i olika verksamheter (Molander 

1996:131).  Schön har myntat några begrepp som han kallar kunskap – i – handling och 

reflektion – i – handling. Dessa begrepp hör ihop med att ”tänka på vad man gör”, vilket 

enligt Molander leder till uppmärksamt handlande med beredskap för förändring (Molander 

1996:140).   

 

Även Thomassen tar upp Schöns tankar. Hon säger i sin bok Vetenskap, kunskap och praxis. 

Introduktion i ventenskapsfilosofi att yrkesutövare i praktiska yrken hamnar i situationer som 

är oklara, förvirrande och instabila, där utgången kan vara oviss. Hon menar att det som 

karakteriserar den kunnige yrkesutövaren som en ”reflekterad praktiker” är att praktisk 

kunskap ligger implicit i handlingsmönstret och däri i en intuitiv känsla för situationen. När vi 
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handlar i praxis vet vi inte bara hur vi ska handla utan vi vet också vad vi gör, vi inte bara 

agerar, vi reagerar på situationen vi möter. Problemet en praktiker möter i konkreta situationer 

”framträder gradvis” först när praktikern aktivt börjar samspela med situationen (Thomassen 

2006:37-38).  

 

Med Nora agerade jag efter de kunskaper jag tidigare hade, men jag reagerade inte på rätt sätt 

för att få det möte med Nora som jag önskade. Jag hade, när jag tänker tillbaka på situationen 

för lite tid. Jag visste i bakhuvudet att det fanns andra barn på gården som behövde min 

uppmärksamhet, bland annat de barn som jag i berättelsen lämnat i sin lek för att gå till Nora.  

För att nå Nora hade jag förmodligen behövt längre tid och upprepade möten med henne för 

att kunna bygga upp en tillitsfull relation. Då kanske hon skulle ha känt förtroende nog för att 

prata med mig.  

 

Jag önskar när jag nu i efterhand tittar på situationen med Nora att jag var mumin mamman i 

berättelsen om det osynliga barnet Ninni. Det var den tålmodiga kärleksfulla mumin mamman 

som tillslut fick Ninni att bli synlig igen, hon hade tålamod, hon försökte inte som 

mumintrollet som jag tagit upp tidigare tvinga henne att leka. Hon agerade inte heller som 

mumin pappan som kände sig nedslagen av hennes osynlighet och dessutom talade om det så 

Ninni hörde. Mumin mamman bara fanns där, tålmodig och kärleksfull. Hon trodde på att det 

tillslut skulle få Ninni bli synlig igen, viket visade sig vara rätt och riktigt (Tove Jansson 

1962:101-119).  

 

Det bekräftar också det Repo skriver och som jag tidigare tagit upp. För att som lärare lyckas i 

sitt uppdrag som fostrare behöver läraren en del mentala verktyg och den viktigaste av dem är 

öppna och kärleksfulla relationer till eleverna. Först då vågar man testa sina gränser och både 

lyckas och misslyckas (Repo 2009:291).  

 

Det får mig att tänka på att om jag är en kärleksfull pedagog samt tar mig tiden att bygga upp 

goda och trygga relationer med eleverna så blir jag förmodligen mer öppen för att höra när 

bjällran plingar. Det vill säga, jag ser det tysta barnet trots att det aktivt inte söker kontakt 

med mig eller sina klasskamrater.  Då kommer jag förmodligen också lättare kunna se bakom 

det tysta barnets tystnad och agera efter det jag verkligen ”ser” hos barnet. Inte bara det som 

syns på utsidan.  
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Slutord  

 

Att skriva denna essä har på många sätt varit en resa. Jag har för mig själv synliggjort mitt 

agerande i situationen med Nora och jag har fått en bättre förståelse för varför jag så gärna 

ville att hon skulle leka med sina kamrater. Att jag kände det som ett personligt nederlag när 

hon inte ens ville öppna sig och tala med mig kan bero på många saker. Min personliga känsla 

av nedslagenhet och delvis misslyckande när jag lämnade Nora ensam kvar kan bero på mina 

egna erfarenhet av att vara ett tyst och inåtvänt barn.  Jag tror nu i efterhand att jag ville 

komma till Nora som ”räddaren i nöden” och rädda henne från hennes ensamhet. Ett stort 

problem med mitt agerande och i efterhand mina känslor om detta är att det troligen varken 

inte var det Nora ville eller ens behövde där och då.  

 

Ur Vygotskijs sociokulturella perspektiv och hans teori om den Proximala utvecklingszonen 

ställde jag förmodligen för höga krav på Nora. Vi hade inte en relation med varandra och jag 

ställde troligen fel frågor. Frågor som utgick ifrån att hon ville och framförallt kanske kunde 

leka tillsammans med sina klasskamrater. Det jag under mitt essäskrivande fått syn på är att 

Noras inåtvändhet kan bero på att hon faktiskt inte kan leka. Hon kanske är ett barn som 

behöver hjälp att lära sig leka, något som jag själv när jag började denna essä främst 

förknippade med de barn som har ett utåtagerande beteende.  

 

Dessa leksvaga barn behöver få hjälp att våga leka av en vuxen. Detta kommer också att göra 

att dessa barn kommer bygga upp en större självkänsla och tillslut vågar ta större plats i 

gruppen. Men detta kan ta tid. Tid som vi i dagens skola inte alltid har, eller tid som vi väljer 

att inte ta oss för att ägna oss åt de introverta barnen för att bygga en tillitsfull relation. 

 

En annan del av mitt agerande och ett perspektiv att se på saken är de samhällsideal som vi 

idag har. Samhällsidealen idag premierar det extroverta, det mesta i skolan och 

fritidshemsverksamheten är anpassat efter de mer extroverta personlighetstyperna. De 

introverta lämnas lite därhän eftersom de inte tar en synlig plats i gruppen. De är också de 

barnen som oftast gör som vi säger, följer regler och inte stör. Detta gör att de blir ”bekväma” 

gruppmedlemmar som inte sticker ut. Jag ser också att de styrdokument vi av skolan är ålagda 

att följa i mångt och mycket premierar det extroverta och att alla elever idag skall utveckla 

förmågan att bli entreprenörer. Då går det inte att sitta i tysthet och bara vara och kanske 
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observera de andra. Även här är det brist på tid och stora barngrupper som försvårar för de 

inåtvända barnen, det är också det som gör det svårt att ”få syn” på dessa barn i verksamheten.   

 

Det kan också vara ett perspektiv på Noras inåtvändhet. Hon ägnar så mycket energi åt att 

försöka anpassa sig efter de samhällsidealen som vi har, det vill säga att vara social och 

extrovert, i klassrummet, att hon kanske inte orkar mer när det kommer till 

fritidsverksamheten. Hon kanske behövde få sitta ifred och hämta ny energi.  Det kan ha varit 

därför hon var så avvisande mot mig. Problemet jag ser i den tanken är att jag varken i 

situationen där och då eller ens nu i skrivandet av denna essä lyckats besvara frågan om hon 

ville vara ensam och använde sin fåordighet som en strategi för att få mig att gå därifrån eller 

om hon faktiskt av något skäl inte vågade svara på mina frågor.  

 

Jag har under skrivandet av denna essä också fått en ny infallsvinkel på blyghet, att blyghet 

inte behöver vara något negativt om inte barnet upplever det så och det verkade inte Nora 

göra. Dock har jag som fritidshemslärare fortfarande ett socialiseringsuppdrag men jag 

behöver förhålla mig till det utifrån alla barns olika förutsättningar. Även här kommer tiden in 

som en faktor. Tid behövs för att kunna bygga upp och upprätthålla en tillitsfull relation med 

de inåtvända barnen. Det kommer förmodligen ta fler än ett möte att få elever som liknande 

Nora har ett inåtvänt beteende eller en introvert personlighet, att bli en del av gruppen. Jag 

måste först se till att bygga upp en trygg relation till henne där hon vågar lita på mig som 

lärare.  Sedan kan jag med hjälp av Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen 

hjälpa dessa barn att ta små steg i taget vidare i sin utveckling.  

 

Jag ser med skrivandet av denna essä att det finns många saker som kan göra ett barn inåtvänt. 

Det kan vara frivilligt och ett sätt att hämta energi men det kan också vara ofrivilligt och då 

behöver jag som pedagog finnas där, under en lång tid för att bygga upp en tillitsfull relation. 

Men det vi först av allt behöver är att höra ”det osynliga barnets” bjällra plinga och när vi 

gjort det behöver vi vara tålmodiga och inte ge upp om vi blir avvisade, som jag gjorde i min 

berättelse med Nora. Vi behöver precis som mumin mamman visa att vi finns tillhands och 

tillslut med kärleksfullhet, tålamod och tid kommer dessa barn framträda och bli synliga både 

för sig själva, resten av barngruppen och för oss pedagoger.  
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